KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
I.
Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy
(1941 - 1944) z siedzibą w Wólce Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki, NIP 8231663667, reprezentowane przez
Dyrektora (zwane dalej Muzeum Treblinka).
II.
Inspektor Ochrony Danych.
W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych Elżbieta Żochowska, z którym możesz skontaktować się na
adres: Inspektor Ochrony Danych Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki lub numer telefonu: 516-540-147.
III.
Cel i podstawy przetwarzania.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu upamiętniania i dokumentowania historii związanej z
funkcjonowaniem byłego niemieckiego obozu zagłady i obozu pracy w Treblince, co jest niezbędne do wykonania
publicznych zadań, jakimi są: prowadzenie działalności kulturalnej (zadanie określone w art. 9 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) oraz upowszechnianie podstawowych
wartości historii polskiej oraz światowej (zadanie określone w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach).
Podstawa prawna przetwarzania:
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
IV.
Odbiorca danych.
Twoje dane będą udostępniane szerokiej grupie ludzi tj. wszystkim zainteresowanym historią II wojny światowej.
V.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI.

Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Muzeum Treblinka ze względu na wartość
historyczną.
VII.
Twoje prawa.
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii,
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
f) prawo przenoszenia danych osobowych,
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
h) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na
podstawie Twojej zgody – nie dotyczy to jednak danych przetworzonych przed jej wycofaniem.
VIII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych (dotyczy sytuacji, gdy dane zebraliśmy od
Ciebie) oraz informacja o źródle danych i ich kategoriach (dotyczy sytuacji, gdy dane zebraliśmy z
innych źródeł).
Jeżeli udostępniłeś nam swoje dane są one niezbędme w celu realizowania wyznaczonych Muzeum zadań
publicznych.
IX.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

